
 

 

Dödens ö  

En komparativ studie av Agatha Christies And Then There Were 

None och John Ajvide Lindqvists Tjärven 

 

Susanna Lax 

 

 

Ämne: Litteraturvetenskap  

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: HT 2012 

Handledare: Jerry Määttä  

 

Litteraturvetenskapliga institutionen 

Uppsatser inom litteraturvetenskap 

 

 

 

 



2 

 

Innehåll 

 

1. Inledning                                                                                    s. 3 

1.1 Syfte, metod och teori                                                                                                s. 4 

1.2 Tidigare forskning                                                                                                      s. 6 

1.3 Disposition                                                                                                                 s. 8 

 

2. Dödens ö – analys av And Then Were None och Tjärven         s. 9 

2.1 Agatha Christies And Then There Were None: ett kort referat                                  s. 9 

2.2 John Ajvide Lindqvists Tjärven: ett kort referat                                                       s. 10 

2.3 Hur skräcken framställs och reaktionerna på den                                                     s. 11 

2.4 Hur ömotivet bidrar till skräcken                                                                              s. 15 

2.5 Vad hotet består av                                                                                                    s. 18 

 

3. Avslutande diskussion                                                               s. 24 

4. Sammanfattning                                                                         s. 25 

Källor och litteratur                                                                        s. 26 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Inledning 

Agatha Christie är en av världens mest lästa deckarförfattare, med mer än 2 miljarder sålda 

böcker, och är översatt till omkring 100 språk.
1
 Hennes roman And Then There Were None 

(1939) räknas som en genreklassiker och hennes romaner ”kännetecknas av att pusselelement 

drivs till sin spets och av att mysteriet, gåtan, är det centrala”.
2
 I And Then There Were None blir 

tio främlingar inbjudna till en ö, Nigger Island, av en mystisk person som aldrig verkar visa sig. 

Avskärmade från omvärlden blir sedan var och en av personerna anklagade för att ha begått ett 

mord i sitt förflutna och mördas sedan en efter en efter barnramsan Ten Little Niggers.  

En annan berättelse som också utspelas på en ö är John Ajvide Lindqvists Tjärven 

(2011), som kanske är en av författarens minst kända romaner då den bara gavs ut som e-bok och 

ljudbok, inläst av författaren själv.
3
 Författaren debuterade 2004 med romanen Låt den rätte 

komma in och ”bidrog till ett förnyat intresse för skräcklitteratur i Sverige” och hans romaner 

kännetecknas av ”skräck i den samtida svenska vardagen”.
4
 Skräck i vardagen är precis det som 

drabbar karaktärerna i Tjärven, där sju personer samlas på en klassåterträff 25 år efter att de tagit 

studenten, för att fira midsommar på ön Tjärven, som endast består av klippor och en låst fyr. 

Väl på plats blir även de avskärmade från omvärlden och sedan attackerade av personer som 

drunknat och blivit zombier efter sin död.  

Agatha Christie brukar kallas drottningen av pusseldeckare och nämns ytterst sällan i 

skräcksammanhang, men faktum är att åtminstone en av hennes romaner, And Then There Were 

None, har påtagliga drag av skräck. 

 

                                                          
1
 Agatha Christie, Tio små negerpojkar (1939), sv. övers. Einar Thermaenius, Albert Bonniers Förlag, Stockholm 

2001, författarpresentation på baksida av boken. 
2
 Ten Little Niggers är den mer kända originaltiteln på romanen som dock ändrades till And Then There Were None 

när den publicerades i USA 1940; www.ne.se – uppslagsord: Agatha Christie – 2012-11-19. 
3
 Att bara ge ut Tjärven som e-bok har inte gett Ajvide Lindqvist någon större publicitet. DN uppmärksammade 

dock det svala intresset för boken i sina artiklar ”Tre frågor till John Ajvide Lindqvist: Vad hände med ’Tjärven’?” av 
Clas Barkman 8 juni 2011 och ”E-boken väntar på första svenska succén” av Jens Liljestrand 5 juli 2011 vilket, enligt 
Liljestrands artikel, bidrog till att försäljningen ökade något och gav boken ett par pappersrecensioner. Annars är 
det högst några läsaromdömen och blogginlägg som finns och ingen reklam har gjorts för boken, utom en kortfilm 
som författaren själv har låtit göra och som sedan lagts ut på Youtube. Detta kan jämföras med And Then There 
Were None som är vida omtalad, fortfarande är i tryck och har spelats som teaterpjäs i Storbritannien.  
4
 www.ne.se – uppslagsord: John Ajvide Lindqvist – 2012-11-19. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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1.1 Syfte, metod och teori 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra skräckens uttryck samt vilka läsareffekter 

det ger i And Then There Were None och Tjärven. Hur framställs det skrämmande i texten? Hur 

bidrar ömotivet till skräckupplevelsen? Vad för slags hot rör det sig om?  

För att komma åt svaren på dessa frågor görs en komparativ närläsning av romanerna 

med visst stöd av några enklare narratologiska begrepp presenterade av Arthur Asa Berger i 

Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life (1997), där författaren tittar närmare 

på narratologi inom populärkulturen.
5
 Några av de narratologiska begrepp som är relevanta för 

denna uppsats är: beskrivningar, karaktärers tankar, bekännelser och berättarperspektiv.  

Eftersom Christie traditionellt brukar ses som en deckarförfattare, kan det vara intressant 

att se vad som traditionellt brukar utmärka en sådan författare och hur Christies And Then There 

Were None skiljer sig från detta. För att visa på detta används begreppen ”spänning” och 

”nyfikenhet” som Johan Svedjedal presenterar och definierar i sin artikel ”Spänning och 

nyfikenhet som effekter av prosafiktionens temporalstruktur. En begreppsdiskussion” (1995).
6
 

Svedjedal skiljer på spänning och nyfikenhet då han anser att spänning, som t.ex. är typisk för 

hårdkokta deckare, är en läsareffekt som pekar framåt genom frågan Vad som kommer att hända 

senare (som också är typisk för skräck), medan nyfikenhet är en läsareffekt som pekar bakåt 

genom frågorna Vad är det som har hänt tidigare och varför det har hänt, som är typiska element 

i pusseldeckare (som t.ex. Christie), men att båda dessa element på sitt eget sätt bidrar till att 

rikta ”intresset framåt i texten”.
7
 Vid sidan av Svedjedals begrepp används också Yvonne 

Lefflers båda böcker Skräck som fiktion och underhållning (2001) och Horror as Pleasure. The 

Aesthetics of Horror Fiction (2000) i vilka hon tittar närmare på varför vi är fascinerade av 

skräck som underhållning och där hon också försöker definiera genrerna skräck och deckare.
8
 

Hon gör särskilt en mycket viktig indelning av monster i tre olika kategorier: ”de naturliga men 

för människan okända monstren, de övernaturliga monstren samt de inre, psykologiska 

                                                          
5
 Arthur Asa Berger, Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life, SAGE Publications, Thousand Oaks 

(California) 1997. 
6
 Johan Svedjedal, “Spänning och nyfikenhet som effekter av prosafiktionens temporalstruktur. En 

begreppsdiskussion”, Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur, red. Dag Hedman, Studentlitteratur, Lund 
1995, s. 61-72. 
7
 Svedjedal 1995, s. 65 och s. 67. 

8
 Yvonne Leffler, Horror as Pleasure. The Aesthetics of Horror Fiction, eng. övers. Sara Death, Almqvist & Wiksell 

International, Stockholm 2000; Yvonne Leffler, Skräck som fiktion och underhållning, Studentlitteratur, Lund 2001. 
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monstren.”
9
 Den första kategorin, de naturliga monstren kan vara t.ex. utomjordingar eller 

zombier som ”på ett eller annat sätt ger sig till känna för människan”, den andra kategorin, de 

övernaturliga monstren kan vara något magiskt som hälsar på från en parallell dimension, t.ex. 

ett andeväsen som är ute efter att hämnas sin död, och den tredje kategorin, psykologiska 

monster kan vara en kluven personlighet där den onda halvan tar över, som t.ex. är fallet i 

Psycho med Norman Bates.
10

 

Leffler gör även, i princip, en liknande indelning som Svedjedal, men skiljer inte lika 

distinkt mellan spänning och nyfikenhet som han gör. Hon knyter delvis ihop begreppen genom 

att hävda att deckare använder sig av ett utelämnande av information, vilket skapar en fråga-

svar-struktur, och att ”spänning skapas genom att uppskjuta avslöjandet om vad som har ägt rum 

och vad som kommer att hända”.
11

 Förtydligat kan man alltså, enligt Leffler, säga att deckare 

kretsar kring ett mysterium som läsaren är tänkt att fundera på, och som Berger hävdar är 

charmen med genren att man som läsare kan försöka lösa brottet före huvudpersonen.
12

 Men som 

Leffler också påpekar behöver man som läsare inte nödvändigtvis inta moraliskt 

ställningstagande till brottet som deckaren handlar om, om man inte vill.
13

   

När det gäller konventioner inom skräck, så är, enligt Leffler: 

 

     Frågorna och svaren […] av mindre betydelse i skräckberättelsen än i kriminal- och detektiv- 

     berättelsen, eftersom vi i skräckberättelsen tvingas göra avkall på vårt krav på en rationell 

     förklaring. […] Detta innebär att mysteriet i skräckberättelsen snarare är av känslomässig än 

     intellektuell art. […] Det är inte heller säkert att mysteriet löses ens i slutet av berättelsen.
14

   

 

Vidare påpekar Leffler att skräckberättelsen är ett övertygande om att okända makter/fenomen 

existerar som vi inte är medvetna om och att skräckberättelsen är en argumentation för det 

okändas existens fram till mötet med det.
15

 Skräck kan därför betecknas som mer beroende av 

spänningselementet (Vad som kommer att hända) och av en stark emotionell läsareffekt, att man 

som läsare ska engageras känslomässigt, jämfört med hur en läsare av pusseldeckare upplever 

berättelsen. Medan nyfikenhet, som driver den klassiska pusseldeckaren, spelar mer på en 

                                                          
9
 Leffler 2001, s. 46. 

10
 Leffler 2001, s. 46. 

11
 Leffler 2001, s. 32. 

12
 Berger 1997, s. 50. 

13
 Leffler 2001, s. 33. 

14
 Leffler 2001, s. 39. 

15
 Leffler 2001, s. 40. 
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intellektuell effekt och inte så mycket på känslor, som skräckberättelsen gör. Leffler påpekar 

även angående läsareffekten inom skräck att beskrivningen av monstret sker på ett sådant sätt att 

läsarna ska bli påverkade och få sympatier för huvudpersonen, men också att läsarna ska uppleva 

att hotet även rör dem själva och inte enbart karaktärerna.
16

 

 När det gäller Ajvide Lindqvist själv betecknar han skräck som ”en vid och förlåtande 

genre” och att ”allt får finnas där så länge det blir lite läbbigt”.
17

 Däremot, påpekar han, kan en 

karaktär ”inte gnissla tänder mer än en gång” när personen är rädd, utan att utmaningen som 

skräckförfattare är att variera skräckens uttryck.
18

 

 

1.2 Tidigare forskning 

Forskningen om deckare och framförallt om skräck i allmänhet har ökat lavinartat under de 

senaste decennierna, mycket tack vare alla zombiefilmer och TV-spel (t.ex. 28 dagar senare och 

Resident Evil) och vampyrserier (som t.ex. True Blood och Twilight) som har invaderat 

folkhemmen och biosalongerna. Därtill kommer att dessa inte har ignorerats som oviktiga 

fenomen, och att forskning om deckare och populärkultur överlag allt oftare tas på allvar.
19

  

Kända svenska forskare på ämnet skräck, förutom Leffler, är även Anna Höglund, som 

forskat mycket om vampyrer, både gamla och moderna, i bland annat avhandlingen Vampyrer. 

En kulturhistorisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet 

(2009, men som också gavs ut i bokform 2011) och Mattias Fyhr, som skrev avhandlingen De 

mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (2003) om gotiken och dess 

skräckdrag.
20

 Fyhr har också skrivit en uppmärksammad studie, Död men drömmande. H. P 

Lovecraft och den magiska mordenismen (2006) om skräckförfattaren H. P Lovecraft.
21

       

                                                          
16

 Leffler 2000, s. 137 och s. 139. 
17

Jennie Dehlén Gelineo, ”John Ajvide Lindqvist”, Vi Läser 2012:5, s. 82. 
18

 Dehlén Gelineo 2012, s. 82. 
19

 Martin Priestman (red.), The Cambridge Companion to Crime Fiction, Cambridge University Press, London 2003,     
s. 1. 
20

 Mattias Fyhr, De mörka labyrinterna. Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel, Ellerström, Lund 2003; Anna 
Höglund, Vampyrer. En kulturhistorisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet 
(2009), Text & Kultur, Umeå 2011. 
21

 Mattias Fyhr, Död men drömmande. H. P Lovecraft och den magiska mordenismen, Ellerström, Lund 2006. 
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             Vad gäller tidigare svensk forskning om John Ajvide Lindqvist finns det inte mycket att 

nämna, utom Anna Williams ”Den moderna skräcken. John Ajvide Lindqvist” som är en kort 

notis i en litteraturhistorisk handbok, Litteraturens historia i Sverige (2009), och några 

kandidatuppsatser om Låt den rätte komma in.
22

 I svensk forskning om Agatha Christie finns det 

inte heller mycket, men värd att nämnas är Lars Wendelius uppsats ”’Mind you, I still believe in 

democracy’. Samhälle och politik i Agatha Christies kriminalromaner” publicerad i Samlaren 

(2007).
23

 

När det gäller internationell forskning kring zombier finns det en uppsjö av forskning på 

området. Till exempel kan nämnas två nyare artiklar ”The public sphere, popular culture and the 

true meaning of the zombie apocalypse” av Roger Luckhurst, publicerad i The Cambridge 

Companion to Popular Fiction (2012), och ”The Aesthetics of Risk Theory in Dawn of the Dead 

and 28 Days Later” av Jordan s. Carroll, publicerad i Journal of the Fantastic in the Arts 

(2012).
24

 Ser man till internationell forskning om Agatha Christie finns det hur mycket som 

helst, bland annat Douglas R. McManis artikel om Agatha Christie och Dorothy L. Sayers 

”Places for Mysteries” publicerad i Geographical Review (1978), i vilken han går igenom bland 

annat Christies val av olika miljöer till sina romaner och Russel H. Fitzgibbons The Agatha 

Christie Companion (1980) och Charles Osbornes The Life and Crimes of Agatha Christie. A 

Biographical Companion to the Works of Agatha Christie (2001) som båda behandlar hennes 

böcker och liv utförligt.
25

 

Då forskningen kring skräckeffekter i deckare inte är särskilt omfattande, kan denna 

uppsats dels ses som ett litet bidrag till forskningen, dels visa på behovet av ytterligare forskning 

inom området. 

                                                          
22

 Anna Williams, ”Den moderna skräcken. John Ajvide Lindqvist”, Litteraturens historia i Sverige, red. Ingemar 
Algulin & Bernt Olsson, Norstedts, Stockholm 2009, 5:e upplagan, s. 307; www.uppsatser.se – uppslagsord: John 

Ajvide Lindqvist – 2012-11-19. 
23

 Lars Wendelius, ”’Mind you, I still believe in democracy’. Samhälle och politik i Agatha Christies 
kriminalromaner”, Samlaren, vol. 128, 2007, s. 146-175.  
24

 Roger Luckhurst, ”The public sphere, popular culture and the true meaning of the zombie apocalypse”, The 
Cambridge Companion to Popular Fiction, red. David Glover & Scott McCracken, Cambridge University Press, 
Cambridge 2012, s. 68-85; Jordan S. Carroll, “The Aesthetics of Risk Theory in Dawn of the Dead and 28 Days 
Later”, Journal of the Fantastic in the Arts, Vol. 23, No. 1, 2012, s. 40-59. 
25

 Douglas R. McManis, ”Places for Mysteries”, Geographical Review, Vol. 68, No. 3, Jul, 1978, s. 319-334; Russel H. 
Fitzgibbon, The Agatha Christie Companion, Bowling Green University Popular Press, Bowling Green 1980; Charles 
Osborne, The Life and Crimes of Agatha Christie. A Biographical Companion to the Works of Agatha Christie, St. 
Martin’s Press, New York, rev. ed. 2001. 

http://www.uppsatser.se/
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1.3 Disposition 

Den komparativa analysen av verken kommer att löpa parallellt för att sedan gå ihop i en 

avslutande diskussion, samt en sammanfattning. Varje analys inleds med And Then There Were 

None och går sedan över till Tjärven. Rubrikerna som kommer att användas i analysdelen är: Hur 

skräcken framställs och reaktionerna på den, Hur ömotivet bidrar till skräcken och slutligen Vad 

hotet består av. För att vidga förståelsen av vad som händer, inleds analysen med ett par korta 

handlingsreferat av romanerna. 
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2. Dödens ö – analys av And Then There Were None och Tjärven 

2.1 Agatha Christies And Then There Were None: ett kort referat  

I Agatha Christies And Then There Were None blir tio främlingar inbjudna av en mystisk person, 

kallad U. N. Owen, till en isolerad ö, Nigger Island, med ett nybyggt modernt hus på. Första 

kvällen på ön ljuder en osynlig röst (kallad The Voice) efter middagen och anklagar de 

församlade för att ha begått ett mord i var och ens förflutna som de undkommit rättvisan med. 

Efter en diskussion kommer en av personerna, domare Wargrave, till slutsatsen att U. N. Owens 

namn ska läsas som ett ord, nämligen UNKNOWN (okänd). Skräcken börjar smyga sig på 

allihop när de inser att de har med en okänd galning att göra och de upptäcker att de inte kan 

lämna ön; det finns ingen båt och vad personerna inte heller vet är att lokalbefolkningen har fått 

berättat för sig att det pågår ett experiment på ön och att de inte får närma sig den på en vecka. 

Avskärmade från omvärlden begås det första mordet samma kväll som rösten ljudit. Snart inser 

de kvarstående personerna, tack vare den unga fröken Vera Claythorne, att morden utförs efter 

barnramsan Ten Little Niggers, som finns tryckt på väggen i var och ens rum, och lyder: 

Ten little nigger boys went out to dine; 

One choked his little self and then there were Nine. 

Nine little nigger boys sat up very late; 

One overslept himself and then there were Eight. 

Eight little nigger boys travelling in Devon; 

One said he’d stay there and then there were Seven. 

Seven little nigger boys chopping up sticks; 

One chopped himself in halves and then there were Six. 

Six little nigger boys playing with a hive; 

A bumble bee stung one and then there were Five. 

Five little nigger boys going in for law; 

One got into Chancery and then there were Four. 

Four little nigger boys going out to sea; 

A red herring swallowed one and then there were Three. 

Three little nigger boys walking in the Zoo; 

A bear hugged one and then there were Two. 

Two little nigger boys sitting in the sun; 

One got frizzled up and then there was One. 

One little nigger boy left all alone; 

He went and hanged himself and then there were None.
26

 

 

                                                          
26

 Agatha Christie, And Then There Were None (1939), HarperCollinsPublishers, London 1993, s. 27 f, 
fortsättningsvis anges sidnummer inom parentes löpande i texten, utom vid blockcitat då det anges i not. 



10 

 

Den förste som mördas är den unge vårdslöse bilföraren Anthony Marston, som dör av en 

förgiftad drink, vilket får det att se ut som att han sätter i halsen och kvävs (s. 57). Nästa person 

som dör är den räddhågsna hushållerskan Mrs. Rogers, som får i sig en överdos sömntabletter 

och därmed försover sig i enlighet med barnramsan (s. 70 f). Inom fyra dygn är alla döda, utan 

ett spår efter mördaren när lokalbefolkningen äntligen åker ut dit igen. Alla tio personerna är 

värda att nämnas för denna uppsats: den unge Anthony Marston, generalen Macarthur, 

hushållerskan Mrs. Rogers och hennes man butlern Mr. Rogers, den unga fröken Vera 

Claythorne, militären Philip Lombard, ex-polisen Henry Blore, läkaren Dr. Armstrong, domare 

Wargrave och den strikt religiösa Emily Brent. 

 

2.2 John Ajvide Lindqvists Tjärven: ett kort referat 

I John Ajvide Lindqvists Tjärven samlas sju forna klasskamrater på en klassåterträff 25 år efter 

att de tagit studenten för att fira midsommar (och återuppleva gamla minnen) på Tjärven, en liten 

ö ute i skärgården bestående av ett låst fyrtorn, klippor och hällar. Bland personerna finns alla 

klassiska stereotyper i en skolklass representerade: plugghästen, den populäre, den blyge etc. 

vars livsöden har fört dem in på olika vägar i livet. Väl ute på ön blir gruppen först rånad av 

åländska gangstrar som stjäl deras båt och mobiltelefoner under vapenhot. Trots att gruppen nu 

är strandsatt utan kommunikationsmedel till omvärlden, fortsätter stämningen att vara hög när 

alla återhämtat sig lite, mycket tack vare alkoholen de har med sig. Men så kommer skräcken när 

gruppen får syn på den förste av dem som blivit zombier efter drunkning som har tagit sig upp på 

land och som snabbt följs åt av många fler, och som i enlighet med klichén vill åt deras hjärnor 

som föda. Inom några timmar är endast två personer ur gruppen kvar mot en hord av zombier. 

Alla sju personerna är av stor vikt för denna uppsats och består av: den hjälpsamma Jenny, den 

otillgängliga Amalthea, atletiska Pia, musikern Karl-Erik, tekniknörden Jonas, tuffingen Markus 

och den rullstolsburne Ruben.      
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2.3 Hur skräcken framställs och reaktionerna på den 

I And Then There Were None gör skräcken, bokstavligt, ett plötsligt och skarpt uppdykande 

bland personerna. De har kommit till ön samma kväll och har precis ätit en trevlig middag, när 

det i en paus i konversationen plötsligt ljuder en röst: 

        There was a silence – a comfortable, replete silence. Into that silence came The Voice. Without  

        warning, inhuman, penetrating… ’Ladies and gentlemen! Silence please!’ Everyone was startled. 

        They looked round – at each other, at the walls. Who was speaking? The Voice went on – a high 

        clear voice: ‘You are charged with the following indictments’.
27

                        

 

Sedan följer anklagelsen att samtliga närvarande har begått varsitt mord i det förflutna och som 

samtliga undkommit att åtalas för (s. 36 f). Kaos utbryter och alla blir mycket upprörda (s. 37 f). 

Skräcken här består av den osynlige The Voice, som alla först tror tillhör deras okände värd Mr. 

Owen (som inte har dykt upp på ön än), dess plötsliga intrång och av det faktum att det helt 

enkelt inte finns någon i rummet som kan vara den som talar. Alltså måste det finnas någon eller 

något mer på ön än vad de tio personerna har fått reda på innan, vilket bidrar till skräcken för 

dem.  

När rösten tystnat kommer de första reaktionerna från paret Rogers, där Mr. Rogers 

tappar kaffebrickan med en ljudlig smäll i golvet och Mrs. Rogers svimmar (s. 37). Lombard 

ställer frågan: ”’That voice? It sounded as though it were in the room.’ Vera cried: ’Who was it? 

Who was it? It wasn’t one of us.’”(s. 38). Detta visar på den allmänna förvirring och rädsla som 

The Voice orsakat. Reaktionerna hos de övriga närvarande är blandad, från misstro till att det 

måste vara ett dåligt skämt (s. 38 f), men som det ganska snabbt visar sig är alla personerna 

skyldiga till respektive anklagelse vilket får dem att minnas, med varierande samvetsgrad, det 

som har hänt (se till exempel sidorna 50, 52 f, 55 och 64 för några av personernas samvete 

angående sitt förflutna). När Mrs. Rogers vaknar upp igen, förklarar hon sitt svimningsanfall 

med: ”’It was the voice – that awful voice – like a judgment -’”(s. 40). Och en dom, som det 

visar sig, var det onekligen, närmare bestämt en dödsdom utfärdad till dem alla. The Voice bidrar 

också till att skaka om läsaren då man inbjuds att känna skräcken och förvirringen med 

personerna. Efter det att episoden med The Voice har varit, går skräcken istället över till 

vetskapen om att en okänd galning, att det är en mördare är de ännu ovetandes om, har bjudit ut 

                                                          
27

 Christie (1939), 1993, s. 36. 
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dem till ön, som de inte kan lämna, och är ute efter dem. Reaktionen hos Anthony Marston, till 

skillnad från de andra som vill åka därifrån så fort som möjligt, är dock ganska lugn (s. 57). Han 

fäller metakommentaren att det hela är som hämtat ur en deckare innan han bara några sekunder 

senare faller ihop död av sin förgiftade drink (s. 57). Detta bidrar självklart till att öka skräcken 

hos de övriga ytterligare ett steg när de börjar inse just hur galen den okände personen verkligen 

är. Reaktionen på skräcken ändras också efter hand som morden fortsätter. Till att börja med 

försöker alla bete sig något så när logiskt och lugnt med tanke på omständigheterna. Men när det 

efter något dygn bara är Vera, Lombard och Blore kvar märks skillnaden tydligt. Blore fäller en 

syrlig kommentar om att det åtminstone inte finns någon djurpark på ön och att deras okände 

mördare på så sätt borde få svårt med det sjunde mordet ”A bear hugged one and then there were 

Two” enligt barnramsan. Och Vera utbrister: ”’Don’t you see? We’re the zoo… Last night, we 

were hardly human any more. We’re the zoo…’” (s. 185). Skräcken har tärt så mycket på 

personerna att de har börjat tappa sin mänsklighet och gått över till djurisk skyddsinstinkt istället, 

alltid på sin vakt och barrikaderade i sina rum om nätterna. Att berättarperspektiven varierar hela 

tiden (se Berger) och att man som läsare får följa de olika personerna under de ångestfyllda 

timmar som nätterna består av och rädslan för att något ska hända i mörkret (och sedan även 

rädslan på dagtid), gör det hela till en ganska personlig upplevelse för läsaren, som nämndes 

tidigare att Leffler påpekade som viktigt.
28

 

I Tjärven uppdagas skräcken mer smygande, som något som verkar vara en oskyldig 

färgfläck ute till havs, som Pia är först att lägga märke till: ”Hon spejar mot Söderarm, men 

hennes blick stannar vid en punkt en halv kilometer ifrån Tjärven. Något flyter där. För att 

skärpa blicken formar hon ett titthål mellan fingrarna, men det enda hon säkert kan säga är att det 

är orange.”
29

 Sedan är det Karl-Erik som ser hur den har närmat sig ön och tror att det är ett tält 

som flyter omkring, och undrar över hur det är möjligt när vinden borde föra föremålet bort från 

ön (s. 68), och slutligen är det Markus som märker att den har kommit upp på land (s. 71 f). Först 

                                                          
28

 Se delen om berättarperspektiv och hur det bidrar till att hålla spänningen vid liv, om det endast är en person 
som är berättare, är det givet att den personen måste klara sig, men i And Then There Were None växlar 
berättarperspektivet mellan alla tio personerna och lämnar det hela öppet för hur det ska gå, Berger 1997, s. 129 
ff; Leffler 2000, s. 137 och s. 139. 
29

 John Ajvide Lindqvist, Tjärven, Rigmondo, u/o 2011, s. 64, fortsättningsvis anges sidnummer inom parentes 
löpande i texten, utom vid blockcitat då det anges i not. 
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tror de allihop att det är en människa, på kläderna syns det att personen är från Sjöräddningen 

och de tror att de är räddade, men Karl-Erik och Pia inser att något är fel med kläderna:  

 

Dräktens bärare har inte ägnat mycket tid åt persedelvård. Det finns revor och hål i det tjocka 

bävernylonliknande tyget och här och var kletar slingor av tång och sjögräs. På ärmen sitter en 

halvt bortsliten dekal med ett malteserkors och texten Sjöräddningssällskapet.
30

 

  

Skräcken har ännu inte slagit till fullt ut, än är det mest förvirring som råder hos vissa i gruppen, 

speciellt angående den trasiga klädseln hos den okände personen. För om personen verkligen är 

från Sjöräddningen, så skulle han förmodligen inte bege sig ut i en trasig flytdräkt, och som 

Ruben också anmärker: ”’Var har dom båten nånstans, då?’” (s. 72). Karl-Erik försöker hindra 

en jublande glad Markus, som inte insett än att något är fel, från att gå för nära personen, men vet 

inte vad han ska säga: ”Att han nyss såg ett tält med samma färg ligga och flyta ute i havet och 

att… vad?” (s. 72). Karl-Erik förstår att något är fel, men inte vad som är fel. När personen så 

småningom vänder sig om, syns det att han en gång varit en man, men gruppen är inte beredda 

på det fullkomligt vanställda ansiktet som möter dem, och ordet zombie nämns för första gången: 

 

          Ansiktet inuti hjälmen ser ut som hos en förvuxen nyfödd,  uppsvällt och skiftande i rött och 

          lila. Läpparna är stora och svullna som sönderkyssta och ögonen sitter så långt intryckta i skallen 

          att man inte kan se minsta reflektion av solljuset i glaskroppen. Hjälmen är kluven framtill och i  

          pannan gapar ett flera centimeter djupt sår. Ur munnen rinner en seg, färglös vätska. Det är Karl- 

          Erik som viskar det som alla tänker: ’Han ser ju för fan ut som en zombie’.
31

    

 

Skräcken börjar nu på allvar slå rot hos gruppen, det gapande såret och ögonen som inte syns, 

visar på att det här inte är någon normal person. Det visar sig, att en oskyldig historia som 

Markus berättat om lite tidigare om en man från Sjöräddningen som drunknat på ett uppdrag 

häromdagen, är den man som nu står framför gruppen (s. 27). Reaktionerna pendlar från misstro 

till bergsäkerhet om vad det är de ser, och det blir delvis ganska komiskt, i alla fall för läsaren, 

jämfört med i And Then There Were None, då det hela ger upphov till en hel del 

metakommentarer främst från Ruben. Bland annat har han en kort monolog, när gruppen 

försöker enas om vad mannen egentligen är: 
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        I många skräckfilmer finns det ett väldigt träligt moment. Det är när huvudpersonerna diskuterar 

        huruvida det som filmen handlar om egentligen finns. Som publik så vet man ju att de här  

        monstren finns, och att samtalen är helt meningslösa.
32

 

 

Detta är helt i linje med det som Leffler kallade ett argumenterande för det okändas existens, 

som nämndes tidigare, i och med att Ruben försöker övertyga de andra om vad det är som de 

ser.
33

 När gruppen sedan observerar personens svajiga gång, fortsätter Ruben med sina 

metakommentarer: ”’Om vi antar att det är en zombie’, säger Ruben, ’så har vi tur. Han tillhör 

den gamla skolan. Nuförtiden springer dom.’” (s. 82). Men trots Rubens ganska lugna reaktion, 

är skräcken ändå närvarande. Mannen är något som ingen av dem har sett tidigare och han 

attackerade Jenny när hon ville hjälpa honom i tron att han bara var skadad (s. 77 ff). Skräcken 

förstärks när de andra ber Jenny att beskriva mannen, eftersom hon varit närmast honom, och 

hon säger: ”Han var som… rutten. Som om hela kroppen hade kallbrand.” (s. 85). Skräckens 

uttryck är här ganska konkret beskrivet, en beskrivning som Berger menar är till för att generera 

en viss typ av känslor hos läsaren, och även stanken som omger mannen (s. 75 och s. 77) är 

påtagligt beskriven och bidrar till en läsareffekt om hur det okända ter sig för gruppen, som 

Lefflers påpekande om att man som läsare inte bara ska sympatisera med personerna, utan att 

läsaren också ska kunna känna av hotet.
34

  

När Markus sedan möter sin brutala död genom tre andra drunknade (s. 95 f), är skräcken 

för det okända ett faktum hos de kvarstående. Det råder för dem inget tvivel längre om vad det är 

som har dykt upp på ön. Ruben kommenterar: ”’För vi kan väl enas om det, eller hur? Att det är 

dom drunknade som kommer upp på land. Att det är det vi har att göra med?’” (s. 101). Alla enas 

om det även om Jonas gör det ytterst motvilligt. Ruben kan dock inte avhålla sig från att fälla 

ännu en metakommentar, när han ser vad de drunknade gör med Markus döda kropp, nämligen 

att de måste tillhöra den gamla skolan av zombier av den anledningen att de vill åt hjärnan som 

föda (s. 99). Detta underlättar självfallet inte reaktionerna hos de övriga. Jenny klarar inte av att 

ta in allt som händer och försvinner emellanåt in i ett apatiskt drömtillstånd (se t.ex. s. 141 f) och 

Karl-Erik försöker supa sig stupfull, för om han ska dö som Markus så vill han vara så bedövad 

som möjligt (s. 110). Pias reaktion lite längre fram i romanen är: ”Det är en mardröm, värre än 

någon mardröm hon någonsin haft. Och det är verklighet.” (s. 174). Reaktionen på skräckens 
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uppdykande har fått Pia att prova något drastiskt och hon tänker dessa tankar medan hon hänger 

på fyrväggen, hon har försökt klättra upp för den för att försöka hitta en väg in, och en klunga av 

de drunknade har samlats och står under henne och försöker komma åt henne. Även här spelas 

det mycket på en läsareffekt av att känna hotet tillsammans med en person ur romanen. Den 

största konsekvensen av reaktionerna drabbar dock Ruben. Karl-Erik är den som skjutit Rubens 

rullstol och manövrerat runt den bort från de drunknade, men när han blir för full för att kunna 

fortsätta att göra det, tar Jonas över. Jonas, som hela tiden förnekat det som de har sett, men ändå 

insett faran, väljer att offra Ruben när de drunknade kommer för nära (s. 117). Därmed, i 

kombination, är det Karl-Eriks och Jonas reaktioner på skräcken tillsammans som leder till att 

Ruben omkommer, att stämningen i gruppen blir avsevärt sämre och att skräcken kryper närmare 

inpå dem när de dessutom inser sitt begränsade rörelseutrymme på ön. 

 

2.4 Hur ömotivet bidrar till skräcken 

Ön som bakgrund ger, som sagt, personerna en begränsad yta att röra sig på och slår an en 

klaustrofobisk ton som vibrerar genom båda romanerna. I And Then There Were None är 

personerna angelägna om att lämna ön samtidigt som de tror att någon, de väljer att kalla denne 

för Mr. Owen, gömmer sig för dem någonstans på ön. När två mord har begåtts tar Lombard, 

Blore och Dr. Armstrong tag i saken och genomsöker ön, men de upptäcker att det inte finns 

några gömställen, såsom en grotta eller skreva i någon klippkant, eller skrymslen inne i huset, för 

en utomstående att gömma sig i (s. 92 ff och s. 98 ff). Husets vind, som skulle ha varit det mest 

uppenbara gömstället, är fullt av spindelväv och att ingen har varit där nyligen är tydligt och ökar 

på förvirringen (s. 103). Lombard blir först lättad och tror att allt om en okänd mördare måste ha 

varit ett missförstånd, att de båda dödsfallen måste ha berott på olyckshändelser (s. 104), men 

inbillningen blir inte långvarig när general Macarthur lite senare samma dag blir dödad genom 

ett tydligt slag mot huvudet (s. 111). På så sätt blir skräcken dubbel, dels för det dolda hotet som 

fortfarande är okänt och dels för att de är fast på ön.  

Enligt McManis var det enligt Christie viktigt att miljön skulle få lika stor plats som 

handlingen och att miljön även var en del av mysteriet som ska lösas.
35

 Detta är verkligen fallet 
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med And Then There Were None. Ön integreras med personerna och blir en del av skräcken i och 

med att den genomsöks efter gömställen i jakt på en utomstående som gömmer sig, men det finns 

ingen/inget att hitta. Handlingen skulle inte fungera utan ön som bakgrund, utan ön är i hög grad 

delaktig.  

Beskrivningen av ön, observerad av flera personer, på väg ut till den hjälper till att sätta 

den olycksbådande stämningen som sedan stannar kvar i resten av romanen: 

 

         Illuminated by the setting sun, they had their first glimpse of Nigger Island jutting up out of the 

         sea to the south. Vera said, surprised: ‘It’s a long way out.’ She had pictured it differently, close 

         to shore, crowned with a beautiful white house. But there was no house visible, only the boldly 

         silhouetted rock with its faint resemblance to a giant negro’s head. There was something sinister 

         about it. She shivered faintly.
36

 

 

Denna beskrivning visar även på det isolerade läget. Nigger Island är visserligen inte lika långt ut 

till havs som ön Tjärven (se nedan), men tillräckligt långt ut för att isoleringen ska märkas 

kännbart, både för personerna och för läsarna som följer dem. Detta uppmärksammas också av 

Dr. Armstrong, som funderar på öars läge överlag: ”There was something magical about an 

island – the mere word suggested fantasy. You lost touch with the world – an island was a world 

of its own. A world, perhaps, from which you might never return.” (s. 29). Om man drar tanken 

”a world of its own” lite längre kan man också tänka sig ett eget rättsväsende avskuret från 

omvärlden, eftersom personerna bokstavligen döms till döden för sina gärningar i det förflutna, 

av någon som anser sig ha bestämmanderätt över liv och död på den lilla ön avskärmad från 

omvärlden. 

I Tjärven är läget både lika och annorlunda mot det i And Then There Were None. 

Gruppen här vill också lämna ön, men deras hot syns i det öppna. Här är det också fråga om 

dubbel skräck, dels för att de är strandsatta och dels för att ön inte erbjuder något skydd eller 

gömställe undan de drunknade. Det enda personerna kan göra är att hålla sig i ständig rörelse på 

ön för att försöka undvika dem, vilket inte är det lättaste, för precis efter att gruppen blivit rånad 

och strandsatt på ön, går de ett varv och letar efter något som kan hjälpa dem och de avverkar ett 

varv runt ön på bara en kvart (s. 58 f), och hela ön är totalt drygt femtusen kvadratmeter stor (s. 

84). Det dessutom fullkomligt isolerade läget förstärker också skräckupplevelsen för gruppen, 

och även för läsaren som får känna av det som gruppen känner. Detta antyds redan i början av 
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romanen i och med att Amalthea är rädd för att åka med ut till ön då den ligger så långt avsides 

från land (s. 16 f). Beskrivningen av resan ut mot Tjärven visar ännu mer på det isolerade läget: 

”Redan vid Lerskärsgrund börjar vimlet av segel att tunnas ut och när de forsar förbi 

Remmargrunds minaretliknande fyr syns bara enstaka vita trianglar på avstånd. Öppet hav ligger 

framför dem och genom soldiset skymtar Tjärven som en hägring vid horisonten.” (s. 25). När de 

närmar sig ön ytterligare, letar Pia efter landmärken med blicken men hon hittar inga (s. 26). I 

And Then There Were None är personerna ändå så pass nära land, fast ön ligger en bit ut, att de 

har förhoppningen att någon ska kunna se när de försöker signalera med morse för att påkalla 

lokalbefolkningens uppmärksamhet (s. 185). Den förhoppningen finns inte för gruppen i Tjärven, 

men de gör ändå försök att signalera i hopp om att en passerande båt eller att någon vid 

Söderarms fyr ska se signalerna (s. 106 f). Ännu tydligare märks isoleringen när gruppen hittar 

inristningen ”Ensamhetens ö” i en sten och funderar över det: 

        De höjer blickarna mot havet och finner en obruten horisontlinje åt alla väderstreck utom 

        i söder där den rödvita fyren på Söderarm kan skönjas som en flisa av en polkagris mot den 

        blå himlen. Ännu en Finlandsfärja stävar fram i farleden, men även den är avlägsen och svår 

        att förknippa med den vägg av stål som de passerat någon timme tidigare.
37

 

 

 

Beskrivningen av Söderarms fyr som bara är ”som en flisa” och Finlandsfärjan som är väldig på 

nära håll, men som nu bara är reducerad till en liten prick, förtydligar innebörden av vad 

”Ensamhetens ö” verkligen innebär för gruppen när hotet dyker upp.  

Senare, när gruppen är reducerad till enbart Jenny, Amalthea och Pia, provar Amalthea 

att försöka elda upp trädörren intill fyren för att de ska kunna komma in och leta efter hjälpmedel 

(s. 160). Röken uppmärksammas av en äldre ensam man i en liten båt och han kommer ut till ön 

för att undersöka rökens ursprung, men han och hans båt faller offer för de drunknade innan han 

ens hunnit iland (s. 164 ff). Återigen är isoleringen total för den decimerade gruppen och insikten 

att om de ska ta sig ifrån ön och undvika hotet så måste de göra det själva. 
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2.5 Vad hotet består av 

Här kan det vara värt att knyta an till indelningen, som nämndes tidigare, som Leffler gjorde på 

olika typer av monster: kategori ett – naturliga monster, kategori två – övernaturliga monster och 

kategori tre – de inre psykologiska monstren.
38

  

I And Then There Were None spelar romanen skickligt på kategori två – övernaturliga 

monster: The Voice som ljuder som från ingenstans med sina anklagelser, genomsökningen av 

ön som visar att det verkligen inte finns någonstans för en utomstående att gömma sig i och 

mördaren som lyckas utföra morden, som det verkar, helt osynligt. På bordet i matsalen står det 

tio små porslinsfigurer formade som negerpojkar (s. 34). Varje gång ett mord utförs plockas en 

av figurerna bort som av en osynlig hand som räknar ner antalet överlevande efter barnramsan 

(se t.ex. s. 62 f). Detta bidrar också till skräck och blir på sitt eget sätt ett oroande hot för 

personerna; det är genom en försvunnen porslinsfigur som de inser att Mr. Rogers måste ha blivit 

mördad innan de hittar hans kropp (s. 137 f). Även efter det att domare Wargrave har lagt fram 

teorin att mördaren borde vara en utav de sex på ön som fortfarande är vid liv (s. 112), fortsätter 

romanen att anspela på övernaturliga monster, främst genom Emily Brent, Vera och i viss mån 

Blore. Blore, som tänker om sig själv: ”He was not afraid in the open, only of danger undefined 

and tinged with the supernatural.” (s. 177). Blore som är van att handskas med alla sorters olika 

konkreta hot från yrket som polis, blir ganska ställd när han hamnar inför detta hot som inte syns. 

Den religiösa Emily Brent anser att någon av dem på ön måste vara besatt av en ond ande (s. 

113) och utför morden under inflytande av den. Senare ändrar hon sig delvis och tror att 

mördaren är Beatrice Taylor, den unga, gravida kvinna som Emily Brent anklagas för att ha bragt 

om livet, och att det är hon som är ute efter hämnd (s. 130). När Emily Brent sedan möter sitt 

öde, har hon en skräckfylld upplevelse av att det är den döda (drunknade) unga kvinnan som 

kommer för att mörda henne: 

 

         There was somebody in the room… somebody all wet and dripping… Beatrice Taylor came 

         from the river… She had only to turn her head and she would see her. But she couldn’t turn  

        her head… If she were to call out… But she couldn’t call out… There was no one else in the 

        house. She was all alone… She heard footsteps – soft dragging footsteps coming up behind her. 

        The stumbling footsteps of the drowned girl… There was a wet, dank smell in her nostrils…
39
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Skräcken här är enbart för Emily Brent och specifikt förkroppsligad genom hennes förflutna, 

men som läsareffekt, enligt Leffler ovan, erbjuder scenen skräck som inkluderar publiken att 

känna det sista ångestfyllda som Emily Brent känner.
40

 Mordet på henne är också det första som 

man som läsare får följa ur offrets tankar (se Berger) med offret som berättare fram till slutet, 

vilket gör hotet mer påtagligt än innan; de tre tidigare morden har det bara berättats om på 

avstånd.
41

  

Senare är det Vera som har en skräckfylld och, som det verkar, övernaturlig upplevelse. 

The Voice anklagade henne tidigare för att ha dränkt ett barn och när hon är på väg upp till sitt 

rum en kväll känner hon sjölukt och hur en kall, våt hand läggs om hennes hals (s. 162). Vera 

blir hysterisk (s. 162) och övertygad om att den drunknade pojken, Cyril, har kommit för att 

hämnas. Hon överlever händelsen, men skräcken är nu ännu mer förankrad i henne. Gruppen 

decimeras mer och mer och skräcken samt desperationen över att inte förstå vad som händer eller 

vad hotet egentligen består av tär på de kvarstående, och smittar av sig på läsaren genom 

personernas ständiga ångest om vem utav dem som står på tur att dö.
42

 När det slutligen bara är 

Vera kvar och hon rör sig mot sitt rum blir hon övertygad om att den döde Cyril och hans far 

Hugo (som försvunnit spårlöst efter sonens död) väntar på henne i rummet och kräver att hon 

också ska dö. Hotet för Vera är fortfarande övernaturligt och när hon kommer in på sitt rum så 

hänger det ett rep färdigt för henne att hänga sig i, i enlighet med sista raden i barnramsan, fast 

det nu bevisligen inte borde finnas någon på ön utom Vera själv. Precis som vid mordet på Emily 

Brent, inbjuds läsarna att följa Vera till slutet: 

 

Like an automaton Vera moved forward. This was the end – here where the cold, wet hand 

(Cyril’s hand, of course) had touched her throat… ‘You can go to the rock, Cyril…’ That was 

what murder was – as easy as that! But afterwards you went on remembering… She climbed 

up on the chair, her eyes in front of her like a sleep-walker’s… She adjusted the noose round 

her neck. Hugo was there to see she did what she had to do. She kicked away the chair…
43

 

 

Till skillnad från de andra morden som utförts av någon eller något annat, väljer Vera alltså själv 

att hänga sig, i vad hon tror är i enlighet med det övernaturliga hotets (Cyril och Hugos) vilja (s. 

200). Några timmar tidigare, medan Lombard fortfarande levde, utbrast Vera till honom om det 
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övernaturliga hotet: ”’Don’t you feel – all the time – that there’s someone? Someone watching 

and waiting?’” (s. 189) och Lombard svarade att det måste vara hennes dåliga samvete som 

spelade henne ett spratt (s. 189). Och i slutändan, som för Emily Brent, var det Veras förflutna, 

här i form av hennes dåliga samvete, som manifesterade sig i det övernaturliga hotet och som 

gjorde att hon dog.  

Efter detta kommer det, som Berger kallar för den obligatoriska bekännelsen i deckaren, 

här i form av ett brev via flaskpost, och efter det går romanen istället in på monster av kategori 

tre, enligt Lefflers indelning: de inre psykologiska.
44

 Det visar sig att domare Wargrave har haft 

en väl dold sadistisk sida med en enorm lust att döda ända sedan barnsben (s. 211). Han valde 

domaryrket för att kunna få utlopp för denna sida, dock drog han sig för att döda de han ansåg 

vara oskyldiga, men till slut tog lusten att få döda med sina egna händer över och han iscensatte 

morden på Nigger Island (s. 212-223). Bekännelsen stämmer bra överens med att det är domare 

Wargrave som kommer fram till att deras okände värd ska kallas för UNKNOWN och att det är 

domare Wargrave som föreslår att mördaren är en av dem – hans mörka, sadistiska sida vill se, 

och njuter av att se, sina offer plågas av skräcken och att de inte vet vad de ska tro om allt det 

som händer. Så när Vera, helt förstörd av skräcken och i tron att det är Cyril och Hugo som vill 

att hon ska dö, ser Hugo i rummet när hon hänger sig, är det egentligen domare Wargrave som 

står där och njuter av att se henne lida (s. 200 och s. 221). 

I Tjärven, till skillnad mot And Then There Were None, är hotet hela tiden i det öppna 

och alltid fullt synligt, bestående till största delen av monster enligt kategori ett: de naturliga, 

men för människan dolda monstren, i det här fallet då zombier.
45

 Man kan säga att denna 

kategori inkluderar sådana varelser som zombier, varulvar och vampyrer m.m. som i gängse 

mening inte finns, men som inte heller helt bryter mot en naturalistisk världsbild.  

Hotet och skräcken i Tjärven ligger dels i det frånstötande utseendet, som varierar 

beroende på hur länge zombierna befunnit sig i vattnet och hur långt förruttnelseprocessen har 

framskridit: två av de drunknade är nakna, men är så förruttnade att deras kön inte går att se (s. 

97), och ytterligare ett par andra drunknade har inga ögon och är mest skelett, vilket får gruppen 

att undra: ”Hur kan sådana spillror till människor över huvud taget stå upprätta?” (s. 112 f). Dels 

ligger hotet i deras beteende - att de må vara klumpiga på land, som ”människor med något fel på 
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grovmotoriken” (s. 115), men inte i vattnet (se t.ex. s. 155 och s. 158), där vissa ur gruppen 

hamnar ibland antingen av fri vilja eller ej, att de kan imitera gruppens sätt att försvara sig på 

(t.ex. s. 133), och självklart på hur brutal deras dödsmetod är när de får tag på någon i gruppen 

t.ex. Karl-Eriks död, när han för att rädda Pia slänger sig ut i vattnet till de drunknade för att de 

ska ta honom istället: 

 

Händer griper efter honom från alla håll och vattnet omkring honom kokar av upphetsade 

kroppar  som anar orgie. […] Han hör plaskandet omkring sig och han känner stela fingrar  

som sticks in i hans mun, naglar som river över hans tunga, känner smaken av ruttet kött när 

han biter ihop så hårt han kan utan att lyckas knäcka några ben. Styng av smärta över hela 

kroppen, tänder som biter igenom kläderna över låren, höfterna, armarna. Han försöker skrika 

men handen i hans mun gräver sig ner i svalget och det enda som hörs är ett hest gurglande. […]  

Ofrivilligt slår han upp ögonen och ser en slingrande massa av nakna lemmar som krälar över 

hans kropp, kala skallar som sugit tag i hans kött likt blodiglar.
46

 

 

 Karl-Erik dör till slut av att hans huvud dunkas i havsbottnen ett antal gånger innan de 

drunknade kommer åt att börja äta av hans hjärna (s. 159 f). Hotet är här detaljerat beskrivet med 

smärta, handen som gräver i hans mun, nakna lemmar och kroppsdelar som slåss om att få äta av 

Karl-Erik, och hans sista skräckfyllda minuter i livet är fyllda av äckeleffekter som sträcker sig 

mot läsaren också. En och en utgör dock de drunknade inte ett så stort hot, men tillsammans är 

de desto mer skrämmande när de, som med Karl-Erik, likt en hjälps åt för att spräcka skallen på 

honom för att komma åt hjärnan.
47

  

Ironiskt nog, när det gäller Jonas som hela tiden förnekat de drunknade, är att han själv 

drunknar och blir en zombie som kommer tillbaka upp på ön för att äta av sina forna 

klasskamrater. Beskrivningen av hur Jonas blir en zombie sätter en stämning som dels, faktiskt, 

visar en viss sympati för de drunknade och dels visar på varför de är ett så stort hot för de 

levande: 

 

        Allt som finns är köld och mörker. Mannen som varit Jonas ligger på mage med ansiktet 

        nedsjunket i slammet. En djupgående ström får hans kavajrygg att bölja. […] Så sträcks en 

       arm ut. Händer trevar över bottnen, fingrar flätas in i en tångruska och kroppen vrids runt. 

       Ögonen slås upp och ser att allt inte är mörker. Högt där uppe finns ett lock av grått ljus och 

       ett löfte. Det är den dag på året då sådant kan hända. Solens högtid. Den dag då de som för evigt 

       fryser kan söka sig till värmen. Den döda kroppen vältrar sig i dyn, sveper omkring sig med ny- 

       funna lemmar. In i dess näsa och in i dess mun glider en slinga av liv. En doft, en smak löper som 
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       en tråd genom havet och den som var stum och utan önskningar känner hungern vakna.
48

 

  

Det hotfulla här, och det som också är det sympatiska, ironiskt nog, är att de drunknade bara har 

en dag om året då de kan få liv igen och äta. Därför, kan man tänka sig, gäller det för dem att 

skynda sig med den lilla tid de har vilket också förklarar ivern med hur och varför de dödar de 

levande. Och i och med att Jonas är den nyaste av de drunknade så är han därmed också det 

största hotet, han har inte hunnit ruttna, så han är snabbast och starkast av alla de drunknade 

hittills (s. 193). 

Man skulle kunna tro att romanen bara handlar om naturliga monster enligt kategori ett, 

men ju längre handlingen fortskrider desto tydligare blir det att Amalthea genomgår en 

förvandling. Först är det inte helt uppenbart, men det visar sig att hon har en mörk sida och är på 

väg att bli ett monster av kategori tre då hon inte försöker hindra sin förvandling, utan snarare 

bejakar den. Och det är Jenny som får ta konsekvensen av det hela. De båda befinner sig vid 

Rubens lik när Amalthea säger till Jenny: ”’Det där är vad som kommer att hända med dig, […] 

om du inte gör som jag säger.’” (s. 144). Även Pia hinner märka av den nya Amalthea, innan hon 

själv stryker med. Pia frågar Amalthea om den rådande situationen: ”’Är inte du rädd?’ ’Det är 

klart jag är rädd’, svarar Amalthea […]. Jag är skiträdd. Men det har jag varit förr.’” (s. 163). 

Amalthea har tidigare antytt att hon och hennes mamma länge var tvungna att gömma sig undan 

hennes pappa som misshandlat mamman (s. 127). Kommentaren om att hon varit rädd förut ger 

därför en antydan om hur det livet måste ha varit och att hon inte är ovan vid hotfulla situationer. 

Bland annat detta svar får Pia att tänka, om Amalthea: ”Det är inte samma människa som samma 

morgon ängslats över öns isolerade läge” (s. 163 f) och: ”Hur många människor finns det i en 

människa? Hur mycket kan omständigheterna förändra?” (s. 164). Pia börjar ana att Amalthea är 

mer än vad ögat ser, att hon inte är så blyg som det först verkade och att hon har en sida som 

ingen av dem kände till innan. I det här fallet får Amalthea en möjlighet att leva ut sin mörka 

sida och hon tar den med öppna armar. När även Pia sedan omkommer, ändrar Amalthea sitt 

beteende igen och blir än mer hotfull mot Jenny nu när det bara är de två kvar (s. 176 f). Väl inne 

i fyren slår Amaltheas mörker ut i full blom och hon leker en grym lek med Jenny (ungefär som 

domare Wargrave lekte en grym lek med sina offer innan han dödade dem). De båda kvinnorna 

lyckas skapa en barrikad och hålla zombierna ute, men fyren har fattat eld och Jenny är rädd för 
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att brinna upp levande (s. 196). Mitt i allt det här kaoset bestämmer sig Amalthea för att utöva 

utpressning mot Jenny; om Jenny gör som Amalthea befaller så ska hon visa hur de kan ta sig ut. 

Hotet och skräcken är här tredelade för Jenny; dels är det elden, dels zombierna och dels 

Amalthea. Amaltheas krav är att Jenny ska kyssa henne, säga att hon är vacker och att hon älskar 

henne (s. 197). Jenny, som är djupt religiös och aldrig haft sexuell kontakt med någon, blir djupt 

chockad och äcklad (s. 197). Jennys tankar om Amalthea och dialogen som följer vittnar om 

hennes skräck: 

 

          Hon ser ett monster, ett frånstötande monster. ’Jag kan inte. Jag vill inte’. Monstret ler. ’Då 

          får du se till att börja vilja. Så vi kommer härifrån, båda två.’ Jenny sväljer och tänker på sin 

          ballerinadocka. Hon är den dockan, ren som snö. Framför henne står ett smutsigt, trasigt monster 

         och bara hennes beröring kan läka, hela och göra monstret till människa igen. Så det är inte en 

         annan kvinnas läppar hon omsluter med sina egna. […] Det är bara helaren som möter det som 

         ska helas.
49

   

 

Jenny försöker skapa sig en uthärdlig fantasivärld för sig själv medan hon går Amalthea till 

viljes, men när Amalthea kräver att Jenny ska smeka henne och säga fina saker, går hennes 

fantasivärld sönder (s. 199 f).  

Enligt Leffler finns det ett moment i de flesta skräckberättelser där monstret beskrivs som 

bättre rustad för att segra över huvudpersonen än tvärtom, och att detta skapar sympatier hos 

publiken för huvudpersonen även om det ser mörkt ut för denne.
50

 Här är det tydligt att 

sympatierna ligger hos Jenny, men det är Amalthea som är hotet/monstret som segrar, för 

Amalthea hittar en gummijolle med en motor som hon lyckas få i vattnet och ta sig upp i (s. 189, 

s. 204 och s. 206 f). Hon åker sedan därifrån och lämnar Jenny kvar bakom sig (s. 207). Mot 

slutet av boken ådrar sig Amalthea ohyggliga brännskador (s. 204) som gör att hon får drag av 

hur de drunknade ser ut och det i kombination med sitt hotfulla beteende gör hennes förvandling 

till kategori tre monster fullbordad.  
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3. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka och jämföra skräckens uttryck samt läsareffekter i 

And Then There Were None och Tjärven. Agatha Christie brukar räknas som pusseldeckarnas 

drottning, där det drivande elementet är nyfikenhet – Vad är det som har hänt och varför har det 

hänt. And Then There Were None är fortfarande en pusseldeckare, med en intellektuell 

läsareffekt, med ledtrådar som man som uppmärksam läsare kan följa.
51

 Men det centrala är inte 

nyfikenheten, som det annars brukar vara för den klassiska pusseldeckaren, ganska snabbt visar 

det sig vad som har hänt tidigare och varför det har hänt, och det centrala blir istället spänning 

med drag av även en stark emotionell läsareffekt. And Then There Were None är definitivt inte 

någon hårdkokt deckare, som spänning brukar kunna benämna, utan den delar snarare den 

spänning som utmärker sig för skräckberättelser, med Hur ska det gå och ska någon överleva 

eller inte. Dessa frågor är även det som utmärker John Ajvide Lindqvists skräckroman Tjärven. 

Skräckeffekterna varierar i hög grad mellan de båda romanerna. I And Then There Were None är 

skräcken dold och mer smygande, medan Tjärven är mer uttrycksfull och full av närgående 

beskrivningar av zombiernas utseende. 

Som läsareffekt bjuder båda romanerna in läsarna att känna med personerna och uppleva 

hotet på nära håll. Vid t.ex. morden i And Then There Were None där man som läsare får följa 

personernas tankar ända till slutet (Emily Brent, Vera och Lombard) ges det hela en personlig 

prägel och skapar en sympati för dem. Men som Wendelius påpekar så fördöms egentligen aldrig 

morden som domare Wargrave utför.
52

 Personerna var skyldiga och dömdes därefter. Så, som 

Leffler påpekar, kan man som läsare känna sympati för dem även om man anser att det som 

hände dem var rätt.
53

 I Tjärven däremot och de personer vars tankar man får följa till slutet (Karl-

Erik, Pia och Jonas), finns det definitivt inget rättfärdigande över, utan bara genuin dödsångest 

och skräck för de drunknade. 
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4. Sammanfattning 

Denna uppsats har undersökt och jämfört skräckens uttryck samt läsareffekter i Agatha Christies 

And Then There Were None (1939) och John Ajvide Lindqvists Tjärven (2011). Detta var för att 

påvisa att skräckeffekter även finns i deckare, ett område som inte behandlas särskilt ofta. 

Begreppen som var bärande för uppsatsen var ”spänning” och ”nyfikenhet” som läsareffekter 

och hämtades ur Johan Svedjedals artikel ”Spänning och nyfikenhet effekter av prosafiktionens 

temporalstruktur. En begreppsdiskussion” (1995). Yvonne Lefflers båda böcker Skräck som 

fiktion och underhållning (2001) och Horror as Pleasure. The Aesthetics of Horror Fiction 

(2000) bidrog med definitioner av genrerna skräck och deckare, vilka läsareffekter som hörde till 

respektive genre samt en viktig indelning av monster i tre olika kategorier. I viss mån användes 

även några enklare narratologiska termer hämtade ur Arthur Asa Bergers Narratives in Popular 

Culture, Media, and Everyday Life (1997). 

Frågorna som undersöktes var: Hur framställs det skrämmande i texten? Hur bidrar 

ömotivet till skräckupplevelsen? och Vad för slags hot rör det sig om?  

Slutsatserna som dras av analysen är att And Then There Were None har tydliga drag av 

skräck i form av anspelningar på ett övernaturligt hot: mord som begås i det dolda, en röst som 

ljuder utan att någon finns som den kan tillhöra och Vera Claythornes och Emily Brents 

upplevelser av att det är döda ur deras förflutna som hämnas. Skräcken är ofta smygande och 

läsaren bjuds, genom att olika berättarperspektiv används, in att dela den med personerna. Men 

And Then There Were None anspelar också på inre, psykologiska monster och njutningen av att 

se andra lida när det sedan avslöjas vem mördaren är. 

I Tjärven är hotet hela tiden synligt, i form av drunknade människor som blivit zombier 

efter sin död och är ute efter att äta människors hjärnor. Skräcken och läsareffekten bygger 

mycket på de groteska beskrivningarna av zombiernas utseende, deras brutala dödsmetod mot 

personerna och mot slutet också om hotet som Amalthea börjar utgöra när hon bejakar sin egen 

förvandling till ett monster och låter Jenny lida för det.  

Även om And Then There Were None inte är lika uppseendeväckande i sina skräck-

effekter som Tjärven, fyller båda ändå sina funktioner, om än på olika sätt, med att övertygande 

lyckas skrämma både personerna i boken, samt de som läser om dem. Så deckare kan definitivt 

innehålla skräckdrag, det behöver bara uppmärksammas oftare att det faktiskt finns. 
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